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En nydelig sensommer er over. 
Kalenderen sier vi går mot høst 
og i mange menigheter feirer en 
i disse dager høsttakkefest. 
Vi har det godt i landet vårt.  
Og kanskje tar vi det som en 
selvfølge at vi skal ha det slik. 
Da kan det være fint med 

nettopp en høsttakkefest som minner oss på å la 
takken gå videre. Til Gud.

Som salmen «Kor herleg, Gud, å prise deg» (NoS 
293) holder fram. Den tar sitt utgangspunkt i siste 
del av Salme 65, hvor David lovpriser Gud. Og David 
slutter av med: «Det lyder gledesrop og sang»

Å la det lyde gledesrop og sang kan jo være et fint 
tema for sensommer og høst. Gledesrop og sang for 
Guds gode skaperverk.

Vi vet at 1. trosartikkel sier noe om Gud, skaperen, 
men den er jo så liten. Og etter den kommer jo 
både 2. og 3. trosartikkel som er mye lengre og vel 
da viktigere.

Ja visst er påske og pinse viktig, men jammen er 
skaperverket viktig og. Denne verden som Gud har 
satt oss inn i og som vi skal ta vare på. Denne  
verden som Gud ikke har trukket seg bort fra, men 
som han fortsatt bryr seg om og sørger for. Som 
sørger for naturlovene og at det lille frøet blir til 
moden frukt.

«Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre  
skapninger. Han har gitt meg kropp og sjel, fornuft 
og sanser, og holder dette ved lag. Han gir meg 
klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, ektefelle 
og budskap, og alt jeg trenger fra dag til dag… 

For alt dette skylder jeg å takke og love ham,  
tjene og lyde ham.» sier Luther i sin forklaring til  
1. trosartikkel.

Gledesrop og sang, takk og lov skulle stige opp til 
Gud fra oss som har fått så rikelig av alt. Kor herleg 
Gud å prise deg!

Kor herleg, Gud, å prise deg!
Ditt folk skal bøye kne.

Ja, alt som lever, kjem til deg
som svarar når vi bed.

Med age ser kvart folk på jord
at einast du er sterk.

Der morgon renn, der kveld bryt fram,
stig lovsong for ditt verk.

Du Herre gjev oss rikdom nok,
du gjestar sjølv vår jord.

Og vatnet fløymer i Guds bekk,
så korn i mengder gror.

Du lèt i nåde år for år
di gjerning vare ved.

På pløgde åker fell ditt regn
og di velsigning ned.

Med signing kronar du vårt år,
det dryp i dine far.

Det fløymer rikt der du går fram,
det syng frå fjell og skar.

Sjå, sauer kleder grøne eng,
kvar dal har korn til drakt.

Alt folket ropar høgt av fryd
og jublar om di makt.

Gud Fader, Son og Ande god,
kvar tunge prisar deg.

Ver lova, som i opphavs tid,
så no og æveleg!

Misjon. Misjon. Ordet 
er stort, og litt høy-
tidelig. Eller; uopp-
nåelig. Minnene fra 
barndommen da 
det kom misjonærer 
på besøk til menig-

heten hjemme, misjonærdamer med 
skjørt til anklene som viste lysbilder av 
barna i Afrika eller Kina. Jeg kan ennå 
høre duren fra lysbildeapparatet når 
det sto på, jeg ser støvkornene som 
danset i lyset foran fremviseren og 
kjenner kneppet hver gang et bilde  
ble byttet. Det var en egen helt egen 
stemning, et innblikk i en fremmed 
verden. 

Misjonærene pleide å fortelle om  
barna på bildene, og det opplevdes 
veldig fjernt både fysisk og psykisk. 
Men det som var mest fascinerende 
var når misjonærene fortalte om kallet. 
Det store Kallet. Jeg husker det gjorde 
meg litt redd, hva om jeg fikk Kallet? 
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Hva om Gud skulle rope på meg midt 
på natten og be meg reise til Afrika? 
Enn om jeg våknet og så skriften 
på veggen? Ja, for det var sånn det 
foregikk, det var jeg sikker på, et helt 
konkret og tydelig KALL. Helst midt på 
natten. Og det var skummelt. Det var i 
alle fall ikke noe jeg ønsket å oppleve. 

Jeg har vel etter hvert skjønt at å være 
misjonær ikke er fullt så mystisk og 
skummelt som jeg trodde som barn. 
Og at kallet ikke trenger være så vold-
somt. Så har jeg vel også forstått at 
misjon ikke bare handler om å reise til 
Afrika eller Kina og komme hjem med 
en lysbildefremviser under armen, men 
at misjon også foregår her. På mange 
ulike måter, i flere forskjellige former. 

I dette nummeret møter dere mange 
som driver misjon, noen som har holdt 
på i flere år, andre som er helt ferske. 
Les og lytt til det de forteller. De  
inspirerer og imponerer i alle fall meg.   

KOR HERLEG, GUD, Å PRISE DEG!

TROSOPPLÆRINGSOVERSIKT

12.10 Oppstart Ungdomsalpha  

21.10 Agent for rettferdighet for 4. klasse  
 i Mandal kirke

22.10 Skattejakt i Mandal kirke og Holum kirke  
 for 4 -åringer

28.10 Skolegudstjeneste i Holum kirke

04.11 Skolegudstjeneste for 5. klasse i Mandal kirke

05.11 Natt-turnering for 10. klasse

07.11 Trosopplæringsbasar på Holum bedehus

18.11 Lysvåken for 6. klasse

Uke 48 Juleløype for barnehagebarn i Mandal  
 og Holum kirke

Uke 50 Juleløype i Harkmark kirke, julevandring for  
 1. klasse i Mandal kirke
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«Gud har god tid»

Tekst og foto: Johanna Engamo

 
Kulturforskjeller
 «Vi bor i Japan, men er for alltid 
utlendinger; vi ser utenlandske 
ut og mye i kulturen og språket 
er fremdeles fremmed for oss.»  
Det er få utlendinger der de bor, 
hvilket medfører at det er japa-
nere de forholder seg til i det 
daglige. «Språket er veldig kom-
plisert, vokabularet er enormt og 
tegnene betyr forskjellige ting og 
uttales på forskjellige måter. Man 
kan med andre ord lett si feil.» sier 
John Olav. Dagny tilføyer: «Japa-
nerne kommuniserer også veldig 

indirekte. De går ikke rett på sak 
som oss nordmenn, men går store 
omveier i samtaler. Dette kan  
skape stor forvirring.»  

Press og stress
De jobber i Mukonoso menighet i 
byen Amagasaki, som ligger  
mellom Kobe og Osaka. «I Japan 
er den kollektive tankegangen 
stor, og det er helt nødvendig med 
så mange mennesker.» Japan 
er et tett befolket land, over 127 
millioner innbyggere på et areal 
ikke så mye større enn Norges. 
«Japanerne er et hardtarbeiden-
de folk, det forventes for eksempel 

at de skal være på jobb til etter at 
sjefen er gått hjem og at mange 
er med ut og drikker etter endt 
arbeidsdag.» Japanerne har ca. 
10 dagers ferie i året, men de har 
ikke egne sykedager. Så hvis de 
blir syke går dette ut over ferien. 
«De har også flere offentlige  
fridager, men de som jobber i  
serviceyrker får ikke kompensa-
sjon for disse dagene.» De har, 
som oss nordmenn, en dag fri i 
uka, men servicenæringen jobber 
syvdagersuke. «Stress er en folke-
sykdom. Og det går også ut over 
ungene.» Dagny forteller om barn 
som nesten ikke har tid hjemme. 

Dagny Harkmark og John Olav Straume reiste til Japan første gang i 1980.  
Der bodde de med sine to døtre til 1992, så kom de tilbake til Mandal.  

I 2004 reiste de ut igjen. «Det var ikke så lett å komme tilbake til Norge etter  
mange år i utlandet.» Mye er forskjellig, ikke bare størrelsen på byene.

Ekteparet Dagny Harkmark og John Olav Straume er misjonærer for Det norske misjonsselskap,  
og har jobbet i Japan i til sammen 23 år. Her er de fotografert på hagebasaren på Harkmark.

Selv når de har ferie har de hjem-
melekser og er med på aktiviteter 
i regi av skolen «Barn og unge har 
det veldig travelt.» sier hun. «Det 
er mange likhetstrekk med Norge 
sånn sett, men stresset og presset 
på å være flink er mye høyere i 
Japan.»  

Menighetsarbeidet
John Olav som er ansvarlig prest 
i menigheten, har ansvar for 
forkynnelse og opplæring. Menig-
heten driver med bibelstudium, 
dåpsopplæring, gudstjenester, 
bønnemøter, de har julemesse 
og tilbudet Rasteplassen, der de 
deler ut middag en gang i uka. 

Dagny forteller: «Da vi kom tilbake 
til Japan i 2004 gikk vi en dag 
tur langs en elv, og vi så hus av 
plastpresenninger langs elven. 
Det var nytt for oss, det så vi ikke 
da vi bodde der på 80-tallet. Etter 
hvert ble vi med på et matutde-
lingsprosjekt i regi av en frivillig 
organisasjon sammen med flere 
menigheter, både protestantiske 
og katolske. Én søndag i måneden 
deler vi ut risboller, frukt, te og 
varm suppe. For seks år siden  
begynte vi med servering av  
middag i vår egen kirke hver  
onsdag i tillegg til at vi fortsatt 
var med på det andre matutde-
lingsprosjektet. De som kommer 
hver onsdag, både hjemløse, 
pensjonister og folk som går på 
sosialstøtte, får et måltid varm 
mat. Den kan de nyte i et opp- 
varmet kirkerom på vinteren og  
et nedkjølt rom på sommeren.» 
Det er vanskelig å være pensjo-
nist i Japan, mange strever med 
økonomien, momsen går opp 
og pensjonen går ned, og det å 
motta sosial stønad er en skam. 
«Hele skamkulturen i Japan er 
et problem, mennesker kan bli 
avskrevet fra sine familier hvis de 
ikke lever opp til standarden.» Et 
menneske er på mange måter 
ikke så mye verdt. «Hvis noen hop-
per foran toget, kan togselskapet 
kreve erstatning fra den etterlatte 
familien dersom de finner ID på 
den avdøde.» sier John Olav. 

Informasjonsarbeidet kan være 
vanskelig, for å nå folk må de få 
levere flyvesedler med avisene og 
sette opp plakater på kirka. Å få 
kontakt med folk er ikke lett, man 
kan virke påtrengende hvis man 
bare tar kontakt og det er vanske-
lig å finne steder der folk samles. 
«Den beste møteplassen vi har, er 
Rasteplassen. Vi har et ønske om 
å nå ut til unge familier, men det 
er vanskelig da vi ikke har noen av 
dem hos oss – å stå utenfor barne-
hager og skoler for å dele ut infor-
masjon om barnearbeidet er ikke 
lenger mulig. Med det tidspresset 
barna allerede har, er det ikke lett 
for dem å få tid til å være med på 
barneaktiviteter i kirken». 

Misjon
Det er veldig få kristne i Japan,  
under en prosent. Det er vanskelig 
å rekruttere nasjonale arbeidere, 
og det er derfor viktig med uten-
landske bidrag. John Olav mener 
likevel at misjon er like viktig for 
sender som for mottaker. «Skal et 
vann være friskt må det være  
tilførsel og utløp – hvis ikke blir 
vannet stillestående.» sier han. 

«Slik er det også med misjon. 
Menighetene må sende ut 
misjonærer, det handler om en 
bevegelse til og fra. Når vi reiser 
ut og forkynner evangeliet slår 

dette tilbake til menigheten som 
har sendt oss ut. Et utløp for det 
som kommer inn, det blir levende 
vann.» Det er tydelig at han bren-
ner for dette: «Hold misjonstanken 
levende! Glem ikke at det dere har 
fått har dere fått for å gi videre, 
og hvordan er ikke viktig. Dåpsbe-
falingen gikk til hele den kristne 
kirke, ikke til en og en.» 

«Vi ser ikke nødvendigvis fruktene 
av arbeidet vi driver her og nå, 
det kan komme etter mange år.» 
sier John Olav. «Jeg ønsker at vi 
ikke måler resultat med antall 
dåp. Et korn som er sådd kan på 
sikt føre til at et menneske kom-
mer til tro, men det er et langt 
tidsperspektiv.» De forteller om en 
kvinne som gikk til søndagsskole 
uten lov én gang som barn, og 
som kom til tro og ble døpt da 
hun var fylt 98 år.. «Vi har lært oss 
å se langt frem, å jobbe langsiktig. 
Gud har god tid.»

BØNNEEMNER

•  Barnearbeid i menigheten
•  At flere mennesker må  
 komme til kirken
•  For de mellommenneskelige  
 relasjonene

SIDEN SIST
Glimt fra hagebasaren på Harkmark: 
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Sorgmestring
Et arrangement for deg som er i sorg
Auditoriet Mandal videregående, onsdag 9. november kl. 19.00 - 21.30

Mandal frivilligsentral og Mandal 
menighet har i flere år samarbei-
det om sorggrupper for dem som 
har mistet noen. Nå har gruppe-
lederne Grete Bruskeland Sjølie 
og Per Løvaas tatt initiativ til et 
møte som skal sette fokus på 
sorgmestring, ikke bare for dem 
som har mistet noen men også for 
dem som opplever sorg på andre 
måter. Frivilligsentralen står bak 
arrangementet, og med seg har 
de fått psykologspesialist Chris-
tina Salthaug og ekteparet Laila 
og Einar Buø, som mistet sin sønn 
Johannes på Utøya i 2011. 

Jeg ble invitert til planleggings-
møtet for arrangementet, og 
møter en munter gjeng når jeg 
kommer til Røde Kors huset. Her 
er det ikke gråt og jammer, men 
glede. Og alvor. Her snakker de 
sammen om det som er vanskelig, 
om det som MÅ gjennomleves, de 
ler og spøker med hverandre. Det 
er varme rundt bordet, de bryr 
seg om hverandre. Det gjør at 

det er godt å være sammen med 
dem.

Reidun Bruskeland Hinna, leder av 
Mandal frivilligsentral, gir ordet 
til Per Løvaas. Han forteller om 
bakgrunnen for arrangementet. 
«Vi ønsker et fora der det går an 
å snakke om sorg i ulike varianter, 
ikke bare den der du har mistet 
noen gjennom død, men også all 
annen sorg. Sorg handler om tap, 
et savn etter noe som var eller 
som skulle vært.» Ekteparet Buø 
er invitert fordi de har noe å lære 
vekk, gjennom deres mestring 
av sorgen. Einar forteller: «Det er 
viktig å forstå at sorgen går i  
faser, det er ulike bølger og du 
kan bli slått i bakken av minner 
eller smerter som plutselig treffer 
deg.» Per tilføyer: «Det er ofte 
snakk om et sørgeår - så skal man 
være ferdig med sorgen, men det 
stemmer ikke. Det kan være ting 
som kommer opp etter det første 
året som er vel så vanskelig å 
takle.» Einar istemmer: «Det tar 
mange år. Mange år.» 

Christina Salthaug vil innlede 
møtet med et faglig foredrag. 
Hun forteller hvor viktig det er å 
la følelsene komme, ikke legge 
lokk på dem. «Psykologien skiller 
ikke mellom positive og negative 
følelser. Følelsene er vårt språk, og 
det er viktig for oss som men-
nesker å ta imot dem, ikke bruke 
energi på å bekjempe dem, men 
akseptere dem. Da blir det mindre 
farlig.» Laila føyer til at det også 
går an å velge, man kan få en 
følelse, akseptere den, men velge 
å sette den til side for senere å ta 
den fram og ta seg tid til det den 
krever. For man kan bli sliten av å 
sørge. 

Av Johanna Engamo

Det snakkes rundt bordet om 
hvordan barn takler sorg, de går 
inn og ut av den, og lever med 
den. Dette mener de voksne 
kan lære av. «Sorg er et kjempe-
arbeid» sier Per, «men nå vil vi 
invitere til et møte der de som 
opplever sorg og som er i sorg kan 
komme og høre på Christinas fag-
lige tilnærming til sorgen, og Laila 
og Einars erfaring med den. Vi kan 
lære av og dele med hverandre. 
Det vil vi bidra til.»

Mitt lille møte med denne  
gruppen gjorde noe med meg. 
Det fikk meg til å tenke gjennom 
mine sorger, kanskje anerkjenne  
følelsene rundt dem. Derfor vil jeg 
anbefale alle som har bærer en 
sorg eller har noen nære som gjør 
det å delta på dette møtet.  

I auditoriet på Mandal videre- 
gående, onsdag 9. november  
kl. 19.00 - 21.30. 

Du vil garantert få noe igjen.

Mandal frivilligsentral og  
Mandal menighet arrangerer 
hver høst og vår sorggrupper 
for dem som har mistet noen, 
og sorggruppene for høsten 
2016 er akkurat startet opp. 

Er du interessert i å være  
med i en? Ta kontakt!

Kirkesenteret: 38 27 28 70   
vikar@mandal.kirken.no 

Mandal Frivilligsentral:  
tlf. 38 26 88 33 / 90 85 85 65  

post@mandal.frivilligsentral.no

«Fra Holum til India»

I mange år har Stein Ole Kolstad 
Varhaug gjort seg bemerket i 
ungdomsarbeidet i Holum og 
Mandal, som leder av Ungdoms-
gruppa i Holum, stifter av Holum 
mannskor, medhjelper i  
konfirmantarbeidet, andakts- 
holder og taler. Listen er lang.

Men nå har Stein Ole forlatt 
Holum og er på vei ut i den store 
verden. Han ble ferdig utdannet 
siviløkonom i fjor sommer, og har 
det siste året hatt et vikariat på 
Folkehøgskolen Sørlandet på 
Birkeland. Det var i vår, da dette 
vikariatet gikk mot slutten, han 
innså at tiden var inne for å gjøre 
noe annet. Han tok kontakt med 
Normisjon, de oppfordret ham til 
å søke på en stilling i Bangladesh. 
Den oppfordringen tok han, og 
han fikk stillingen. Samtidig fikk 
han tilbud om en fast og sikker 
jobb her hjemme, men valget var 
likevel enkelt: «Jeg har hatt lyst til 
å gjøre noe helt annet, å bli utfor-
dret. Nå har jeg ingen forpliktelser 
hjemme, ungdomsarbeidet går 
godt med motiverte og ansvars-
fulle ledere. Så jeg kjenner det er 
riktig tid for å reise.»  

Samme dag som han takket ja 
til stillingen i Bangladesh kom 
terrorangrepet i Dakha. Økt radi-
kalisering og frykt for terror gjør 
at det er vanskelig å være vestlig 
i landet, bor man i Dakha er det 
omtrent umulig å få reise andre 
steder. Derfor ble ting endret, han 
reiser ikke til Bangladesh men 
høyst sannsynlig til India. «Jeg er 
for så vidt fornøyd med det. Når 
jeg skal bo i India kan jeg også 
besøke Bangladesh og følge med 
på de prosjektene jeg opprinnelig 
var satt opp til å jobbe med.»  
Stillingen han har fått heter 
rådgiver. Han skal følge med på 
prosjekter, informere givere om 

fremgang, se på utviklingsmulig-
heter og vurdere om det er mulig 
å starte nye prosjekt. «Det handler 
også mye om ledertrening, vi skal 
engasjere lokale og trene dem til 
å ta over prosjektene.» 

Han forteller at han skal stasjone-
res i den byen der Lars Skrefsrud 
startet sitt virke. Men når jeg spør 
om jeg kan bruke «I Skrefruds  
fotspor» på intervjuet, svarer han 
nei. «Jeg reiser ikke ned som  
misjonær, er ingen Skrefsrud. 
Gjennom å lage prosjekter der de 
lokale engasjeres vil jeg heller si 
at vi bruker arven etter Hans Niel-
sen Hauge. Normisjon går mer og 
mer fra den «gamle» måten å dri-
ve misjon, med familier utstasjo-
nert i lengre tid, over til prosjekt-
basert misjon.»  Hvordan klassisk 
misjon kan kombineres med 
bistand, er også et tema han skal 
studere på Gå Ut Senteret i Trond-
heim før han reiser ut. Og selv om 
han ikke reiser ut som misjonær 
håper han på å få muligheten 
til å evangelisere litt innimellom, 
kanskje etter hvert på deres eget 
språk? «Jeg er veldig glad i språk, 
og håper jeg kan lære meg litt av 
de lokale språkene.»

Stein Ole gleder seg til å kunne 
bruke ett år til noe helt annet. 
«Det er faktisk godt å kjenne på 
at jeg ikke helt vet hva som skjer. 
Jeg er klar til å forholde meg til 

Av Johanna Engamo

helt nye kulturer og språk, og å 
bli kjent med nye mennesker. Det 
er et stort internasjonalt miljø 
i The Santal Mission der nede, 
disse gleder jeg meg til å treffe.» 
Jeg klarer ikke å dy meg, jeg er 
nødt til å spørre om det ikke er 
skummelt, er det ingenting han 
frykter? «Frykt?» sier han da. «Nei, 
jeg kjenner egentlig ikke på det. 
Kanskje jeg vil kjenne på at det 
er givere som sponser stillingen, 
og at jeg slik må levere – får noe 
ut av hver krone. Men skulle jeg 
komme opp i situasjoner og se 
forhold som er veldig vanskelige, 
håper jeg at jeg har pågangsmot 
til å være med på å sette i gang 
en forandring.» 

Iveren og pågangsmotet til Stein 
Ole er det virkelig ingenting å si 
på. Han er klar. I skrivende stund 
venter han ennå på visum, han 
skulle egentlig reist ut i begynnel-
sen av september. Det gjør at han 
får tid til å reflektere: «Jeg håper 
at møtet med fattigdommen der 
nede kan gi meg tanker og erfa-
ringer om forbruk som jeg kan ta 
med meg hjem. Og så håper jeg 
rett og slett at jeg må kjede meg 
litt. Nå er livet planlagt til minste 
detalj, jeg er effektiv i alt jeg gjør. 
Jeg håper jeg kan lære å leve mer 
med og i tiden, og kjenne at jeg er 
fullstendig avhengig av Gud.»      

Disse ønsker deg velkommen til møtet 
om sorgmestring: Fra venstre:  
Christina Salthaug, Einar Buø, Per 
Løvaas, Reidun Bruskeland Hinna,  
Grete Bruskeland Sjølie og Laila Buø

BØNNEEMNER

• At jeg må vokse i tro og ha  

en betydning for menneskene 

rundt meg

•Menigheten hjemme

• Normisjons arbeide i India

Vil du følge Stein Ole mens han 
er i India? Les bloggen hans, du 
finner den på hans facebookside 
og på normisjon.no! 
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Den nye kantina på gamle, ærverdige Hald syder av liv. 
Unge, engasjerte mennesker med ulik hudfarge har inntatt 
lokalet. Det er pause mellom undervisningsøktene, og  
praten går livlig rundt bordene. I rommet like i nærheten 
sitter noen utenlandske studenter bøyd over ordboka.  
Det gjelder å utnytte pausetiden godt, for det krever  
innsats å lære og forstå norsk! 

Hva fører unge mennesker fra tolv ulike nasjoner sammen 
på en skole i Mandal? Vi har møtt nytilsatt rektor på Hald 
Internasjonale Senter, Agnar Aasland, for en prat på  
kontoret hans en formiddag i starten av september. 

- Jeg har et sterkt engasjement 
for ungdom, utdanning og inter-
nasjonale spørsmål. Og skolens 
visjon, «Et år av en annen verden», 
gir perspektiver til ettertanke. 
For meg er det viktig å bidra til 
et nyansert bilde av hva misjon 
egentlig er, og å gi studentene 
en større bredde i forståelsen av 
misjonsbegrepet. Selv var jeg et 
år på Madagaskar som ung, og 
dette året ble avgjørende for mitt 
engasjement siden. Internasjonalt 
arbeid, fattigdomsproblematikk 
og misjon er derfor temaer som 
opptar meg sterkt, sier Agnar.

Selv vokste han opp på Kvitsund 
i Telemark, hvor faren var lærer 
på gymnaset. Siden ble det et år 
på bibelskole i Grimstad, lærer-
utdanning, grunnfag i kristendom 
og årsenhet i religion og interkul-
turell kommunikasjon. Etter elleve 
år i Stavanger kom han til Hald 
Internasjonale Senter i 2006 som 
programleder for NMS sitt utveks-
lingsprogram ved skolen. Dette 
hadde han ansvar for i ni år, før 
han ble vikar i rektorstillingen og 
fra i høst fast ansatt som rektor 
ved skolen.

Hald Internasjonale Senter er 
godkjent som en fagskole i tverr-

Tekst og foto: Øyvind Braadland

UT I DEN STORE VERDEN, MED MANDAL SOM BASE:

Agnar Aasland er rektor for elever  
fra all verdens land

kulturell forståelse og internasjo-
nalt arbeid. Inneværende skoleår 
kommer studentene fra tolv ulike 
land i Europa, Asia, Sør-Amerika 
og Afrika, alle fra land som Norge 
har kontakt med i bistandssam-
menheng. Av årets studenter er  
30 utenlandske og 44 norske. 

Skoleåret er delt inn i tre perioder, 
hvor den første perioden er viet 
undervisning på skolen og forbe-
redelser til praksisperioden som 
følger. I praksisperioden, som 
varer omtrent seks måneder, får 
de utenlandske elevene praksis-
plasser rundt om i ulike organi-
sasjoner i Norge, mens de norske 
elevene reiser til andre land rundt 
om i verden. På vårparten samles 
alle i Mandal igjen for å dele 
erfaringer og fordype seg ytterli-
gere i stoff de har arbeidet med i 
praksisperioden.

Tre organisasjoner driver skolen 
sammen; Laget (Norges Kristelige 
Student- og Skoleungdomslag), 
Strømmestiftelsen og NMS (Det 
Norske Misjonsselskap). Hver av 
organisasjonene har sitt eget  
linjeopplegg, og elevene velger 

hvilken linje de vil følge. I Strømme- 
stiftelsens opplegg er fattig-
domsbekjempelse sentralt, Laget 
fokuserer på arbeid blant studen-
ter, og misjon er et sentralt tema i 
NMS sitt opplegg.

Hvordan finansieres skolens drift?
- Vi er heldige og har et svært 
godt samarbeid med Fredskorpset 
Ung. Utenriksminister Børge Brende 
som styrer bistandsbudsjettet, 
bevilger hvert år penger til drift av 
de tre utvekslingsprogrammene 
våre via Fredskorpset. Blant annet 
på grunn av dette kan alle de 
utenlandske studentene få dekket 
skoleutgiftene fullt ut gjennom 
skoleåret, og det synes vi er 
fantastisk! De norske elevene er 
ikke så heldig stilt, men de kan få 
studielån i Lånekassa, på lik linje 
med andre studenter. Når det 
gjelder skolens drift er vi prisgitt 
politikernes prioriteringer, men 
slik vi har det nå, er vi svært godt 
fornøyd med samarbeidet! Vi får 
også tilskudd som privat fagskole 
fra Kunnskapsdepartementet.

Og når elevene reiser fra skolen 
for å ha praksis rundt om i verden, 
kan dere som arbeider på skolen 
lene dere tilbake og ha roligere 
dager?
- Kanskje noe roligere, men det 
krever mye arbeid å følge opp alle 
elevene gjennom praksisperioden 
og sørge for at de har interessante 
arbeidsoppgaver og trygge for-
hold der de er. Ting kan også skje 
som gjør at vi må følge enkelte 
studenter ekstra tett. Dessuten 
kreves det mye planlegging og 
samarbeid i forhold til organisa-
sjonene og eierne våre. Omtrent 
midt i praksisperioden arrange-
rer vi dessuten et ukeskurs for 
studentene. Dette skoleåret skal 
vi ha ukeskurs i Kina, Tanzania, 
Madagaskar og Brasil. Da reiser 
vi ansatte ut i verden og møter 
elevene våre i den verdensdelen 
hvor de er utplassert.

Og hva kan et slikt år bety for de 
unge?
- Vi evaluerer stadig opplegget  

på skolen, og vi har også spørre-
undersøkelser hvor tidligere elev-
er svarer på spørsmål vi stiller. Vår 
klare oppfatning er at skoleåret 
har betydd mye for mange! Flere 
av våre tidligere elever gir uttrykk 
for at de er blitt mer samfunns- 
engasjerte og har fått økt tro på 
seg selv. Mange har også enga-
sjert seg i innvandrerarbeid her i 
Norge eller som misjonærer i ulike 
land. En av våre tidligere elever er 
faktisk taleskriver for presidenten  
i Peru!  Men noen av våre uten-

landske elever kommer fra svært 
fattige kår i hjemlandet. Disse 
skulle vi gjerne ha hatt større  
muligheter til å følge opp også 
etter avsluttet skoleår, så her har 
vi en utfordring, sier Agnar.

Hald Internasjonale Senter er ikke 
en bibelskole. Men skolen har en 
klar kristen profil, og et flertall 
av elevene har et kristent livssyn. 
Rektor poengterer likevel at  
skolen er åpen for alle  
ungdommer, uavhengig av livssyn.   

Agnar Aasland, nytilsatt rektor ved 
Hald Internasjonale Senter

MAHOLY OG TAHIANA HAR EGEN TOLK

Maholy (22) og Tahiana (24) kommer 
begge fra Madagaskar. De gikk på  
samme skole i hjemlandet, men kjente 
ikke hverandre før de kom til Norge. 
Begge er døve, og derfor er de  
avhengig av døvetolk. De trives på Hald 
og ser fram til praksisperioden som 
begge skal ha i døvekirka i Bergen.
 

Tahiana har vært lastebilsjåfør i hjemlandet etter endt skolegang. 
Han forteller at presten i menigheten spurte om han var interessert 
i å reise til Norge ett år, noe han hadde svært lyst til. - Jeg ønsker  
å lære mer om norsk kultur og om hvordan døve og hørende fun-
gerer sammen i Norge, sier Tahiana. - Når jeg er ferdig på skolen, 
håper jeg å kunne arbeide for barn og unge i hjemlandet mitt.

Maholy er også ferdig med skolegangen i hjemlandet, og hun var 
kokk før hun reiste til Norge. Hun hadde også lært seg litt engelsk 
før hun kom til Norge. - Jeg synes det er flott å være del av et  
internasjonalt miljø og lære om andre kulturer. Det er også fint å 
lære om kirka i Norge. Når jeg er ferdig på skolen ønsker jeg å  
arbeide med døve ungdommer, sier Maholy.

HVA ER HALD INTERNASJONALE SENTER?
•  Ettårig fagskole i internasjonal forståelse og 
 flerkulturelt arbeid.• Strømmestiftelsen, Laget (NKSS) og Det Norske Misjons-  

 selskap (NMS) eier skolen i nært samarbeid med 
 Fredskorpset Ung.• Staben består av seks lærere, tre i administrasjonen   

 pluss unge miljøarbeidere.• Skolen har tre linjer: Focus: Disippelgjøring, ledelse og Bibelen (NKSS)
 Connect: Misjon, bistand (NMS) Act Now: Utviklingssamarbeid, fattigdomsbekjempelse   

 (Strømmestiftelsen) 
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Lotte Ploug Aalvik ønskes velkommen som menighetspedagog i menighetene!

SIDEN SIST

Gaver til bladet
Kr. 100: R. Kristiansen
Kr. 150: G. og O. V. Revheim
Kr. 200: R. Slettan, I. Berge, I. L. Knutsen, Å. Pedersen,  
E. M. Løyning, M. Sandnes, R. Gundersen, O. Møskeland, 
B. O. Hjorteland, T. Rugland, S. Loland, K. S., M. Olsen
Kr. 250: A. og H. Karlsen, J. O. Bakken
Kr. 300: K, L. og H. Hageland, B. og K. Stoveland 
Kr. 500: O. og F. Varhaug, D. D. Thomassen

Anonyme gaver: 400

Seniorkoret Sølvstrupene og 
Vest-Agder kammerkor 
presenterer verker av Kjerulf og Nystedt i 
Mandal kirke søndag 16. oktober kl. 20.00

Vest-Agder kammerkor er et av de ledende  
vokalensembler mellom Kristiansand og  
Stavanger, Gjennom sine første 25 år har  
koret fremført et bredt repertoar som inkluderer 
egne produksjoner av Handels Messias, Faurés 
Requiem, Dubois Kristi syv ord på korset, Duke 
Ellingtons Sacred Concert, Ariel Ramirez Misa 
Criolla m.m. Korets dirigent fra starten har vært 
dirigent, komponist, pedagog og organist Bryan 
D. Breidenthal

Seniorkoret Sølvstrupene har eksistert siden  
Kilden åpnet i 2012 og teller i dag over 130 
medlemmer. Koret har siden oppstarten bidratt i 
Kildens oppsetninger, som den årlige 17. mai- 
konserten sammen med Kristiansand Symfoni- 
orkester og Kildens juleforestilling  
«Juleevangeliet». I tillegg har de opptrådt med 
eget program i flere sammenhenger.

Arr: kkk

Kirke og kultur

Musikkgudstjeneste i Holum 
kirke 30. oktober kl. 11.00

Musikkgudstjenesten i år blir spennende.  
Det blir en gudstjeneste der musikken virkelig 
er en rød tråd. Korene som blir med er: Holum 
minigospel, ungdomskoret Choral, seniorkoret 
Da Capo. Prest denne søndagen er sokneprest 
Jan Helge Kristensen. Det blir servering av 
salmesuppe etter gudstjenesten. Høres dette 
spennende ut? Kom da vel!

Kantor Madsen

Mandal kantori og Agder Symfoniorkester er i gang med  
et samarbeid som skal lede ut i to konserter: 

Konserten kom til etter et initiativ fra Agder  
Symfoniorkester som kontaktet Tormod Lindland 
med forespørsel om han kunne lede et prosjekt 
med dem. 

Programmet blir som følger: 
Kildevang av Tormod Lindland, motett for kor  
og blåsere
The Lord is my Sheperd av Will Todd, for blandet 
kor og strykeorkester
Requiem av Gabriel Faure, symfonisk utgave

Solister er hentet fra Mandal Kantoris egne rekker: 
Johanna Engamo, sopran
Ulf Singstad, baryton 
Sigrid Thorsheim Flåt bidrar også med tekster 

Mandal Kantori og Agder Symfoniorkester ønsker 
velkommen til konserter i allehelgenstiden.

Mandal kirke 6. nov. kl. 18.00 
Grim kirke 13. nov. kl. 18.00
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I 2016 SETTER VI FOKUS PÅ DE MANGE FRIVILLIGE, SOM PÅ ULIKE VIS  
BIDRAR OG ENGASJERER SEG I MENIGHETENS ARBEID.

FRIVILLIGE I MENIGHETEN
Fylt av glede over livets under… Når dåpsfamiliene 
kommer til Mandal kirke før dåpsgudstjenesten skal 
begynne, blir de bedt om å gå inn i dåpssakristiet. Der 
blir de møtt av en varm og hyggelig dåpsmedhjelper, 
som ønsker dem velkommen og viser dem hvor de kan 
sette tingene sine og hvor de kan skifte på barna. Så 
får de lov til å sitte der i ro og fred, kanskje noen må 
amme, kanskje en bleie må skiftes. Noen minutter før 
klokken slår 11 tar dåpsmedhjelperen familiene med 
bak i kirken, og de kan stille seg opp til prosesjonen. 
I Mandal kirke er det 6 damer som rullerer på å være 
dåpsmedhjelper, flere av dem har holdt på i mange 
år. Og disse damene er gull verdt, både for dåps- 
familiene og for prestene. Dåpsfamiliene blir sett og 
tatt imot, og prestene vet at familiene er i de beste 
hender. 

Vi vil her takke dere for innsatsen dere gjør for alle 
som kommer med sine barn til dåp i Mandal kirke.

Søndag 18.september var det 5 dåpsbarn med familier i 
dåpssakristiet før gudstjenesten. Dåpsmedhjelper Jorunn 
Kige tok vel imot dem alle sammen. 

Vil du ha en frivillig oppgave i en av menighetene?  
Ta kontakt! Ring kirkesenteret 38 27 28 70  

eller send en mail til: dls@mandal.kirken.no
Du er hjertelig velkommen til å bli med! TAKK!

Glimt fra innsettelsen i Mandal kirke 25. september.

Professor i kristendomshistorie 
ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA

Helje Kringlebotn Sødal 
innleder omkring temaet: 

Pietisme - på godt og vondt

Mandal kirke onsdag 23. november kl. 19.00

 Mange forbinder pietisme med  
 forbud og kontroll, og med en  
 kristendomsform som er utgått på   
 dato. Samtidig har pietismen  
 tydelig moderne trekk og kan  
 kanskje fremdeles inspirere kristne?

 Mulighet for å stille spørsmål, 
 invitasjon til samtale. 

 Velkommen!
     Arr: kkk

Velkommen! 



PÅ BAKERSTE BENK
LONE ARNSTED, skribent

Noen mennesker går igjennom mye 
vondt. En ødelagt barndom, van-
skelig skolegang, ensomhet, tap og 
sykdom. Noen lever liv som vi andre 
ikke kan forstå at de klarer. Noen 

får uendelig 
mye motgang, 
og andre igjen 
ser ut til å gå 
gjennom livet 
uten de helt 
store vanske-
lighetene.

Hvor mye kan ett menneske tåle? 
Hva gjør at noen står oppreist  
gjennom vanskeligheter mens  
andre knekker sammen, og ikke 
klarer å reise seg igjen? 

Vi hører ofte at Gud ikke gir oss mer 
enn vi kan tåle. Men helt ærlig - er 
det virkelig Gud som gir oss sykdom, 
tap, vold og ulykker? Sitter Gud 
med en kalkulator for å finne ut hva 
jeg tåler eller hva andre tåler?  
At noen tåler en ulykke mer enn 
meg, og får den.

Er det ikke meningsløst å tro på 
en allmektig og kjærlig Gud, hvis 
vi samtidig tror at Gud ikke gir 
oss mer enn vi kan tåle? Og kan vi 
egentlig tro på Gud om han gir oss 
så mye motgang i livet, at eneste 
utvei for noen er døden? Fordeler 
han virkelig verdens ulykker og 

ondskap mellom oss? Og hva er 
indikasjonen på om vi tåler  
motgangen vi møter? 

Hva er det egentlig vi mener når vi 
sier at Gud ikke gir oss mer enn vi 
kan tåle? Opplever vi mye motgang 
er ikke dette akkurat noen trøst. Er 
det noen vits i å tro på en Gud som 
først gir oss ufattelig motgang, og 
deretter gir oss omsorg? Ville vi 
gjort det samme med barna i våre 
liv? Utsette dem for ulykker for  
deretter å pleie dem?

Jeg tror ikke Gud påfører oss  
ulykker, sykdom, vold, død og ned-
brente hus. Han sendte jo Jesus for 
at vi skulle slippe straff for våre feil-
trinn. Jeg tror heller ikke Gud tester 
meg ved å la andre utsette meg for 
vonde opplevelser. Jeg tror ikke Gud 
utsetter meg for ulykker fordi han 
mener jeg tåler det. 

Vi kristne vil som andre oppleve 
motgang, sorg og ensomhet. Vi kan 
bli utsatt for ulykker, død, vold og 
økonomisk ruin. Vi kan miste hele 
livsgrunnlaget vårt på kort tid. Men 
Gud vil da vel aldri gjøre det mot 
oss. Han skapte oss. Han elsker oss. 
Han ønsker oss alt godt.

I motgangen vil han være der. Gud 
vil ha omsorg for oss, gi oss håp og 
veiledning. Han gråter over alt det 

vonde som skjer med hans dyre-
bare barn. Og over alt det vonde vi 
gjør mot hverandre.

I våre mørkeste timer ber han oss 
om å søke ham, og være sammen 
med ham. Han ber oss skrike og 
gråte hos ham. Han ber oss gi  
uttrykk for det vonde vi opplever,  
og kanskje må leve med hele livet. 
Han ber oss legge urettferdigheten 
hos ham. 

Hos ham finnes trøsten, nåden og 
håpet. Troen vår kan ta en annen 
form, bli annerledes enn den var før 
det vonde skjedde. Hvorfor Gud ikke 
hindrer alt det vonde, vet vi ikke. 
Det vi vet er at  det skjer ufattelige 
vonde ting i verden. Men de er ikke 
skapt av Gud eller påført oss av 
Gud. 

Gud er med oss i alt vi går gjennom. 
Han forlater oss aldri i våre  
mørkeste timer. Selv om vi kan føle 
det som om han forlater oss når 
han ikke hindrer det som skjer oss. 

Jeg tror ikke Gud er den som sender 
ondskapen og motgangen i verden. 
Han er den som bærer oss gjennom 
det, som vil styrke oss i vår tro og 
som sørger med oss. Noe annet ville 
være utenkelig.
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Velkommen til  
Ungdomsalpha  

på menighetshuset!

Hver onsdag i høst.  
Oppstart: 12. oktober kl. 20.00 - 21.30

Har du spørsmål om livet, prøv Alpha.  
Det koster ingenting å delta. 

Hva er Alpha? Alpha er en serie med tanke-
vekkende, interaktive samlinger som bidrar til 
å oppdage hva kristen tro handler om. Alpha 
er for alle som er nysgjerrige. Undervisningen 
ønsker å oppmuntre til å snakke sammen og 

utforske det grunnleggende i kristen tro. Det er 
vennlig, åpent og uformelt. Ingen spørsmål er 

upassende, og du har mulighet til å delta i  
samtalen så mye eller lite som du selv ønsker. 

Alpha består av 10 samlinger og en helg. Det er 
mat, undervisning og samtale hver gang. 

Påmelding til Oddveig Olsson:  
ofo@mandal.kirken.no

 

KIRKELIGE HANDLINGER

Døpte i Mandal
Aleena Michelle Aasen
Olivia Elisabeth Hasund Bentsen
Mathias Trygsland Fjell
Ola Aanonsen-Fjeldskår
Isak Rypestøl Ask
Sondre Sand Christiansen
Theodor Hillesund
Tobias Vinje Jakobsen
Sivert Voreland Kjær
Lucas Narum
Mathias Hansen Nordhaug
Oliver Pedersen Rosseland 
 

Harkmark:
Sanna Røiseland Harkmark
Emmeline Lindland Røiseland 
 
Holum:
Oskar Røiseland

Døde i Mandal 
Jens Johansen (f. 1954)
Inger Bente Hansen (f. 1970)
Gladys Veel (f. 1925)
Jan Steinar Ånensen (f. 1951)
Jenny Løland (f. 1919)
Clarence Oliver Haugdal  
(f. 1944)

Ingunn Lindebø Toft (f. 1955)
Anna Pedersen (f. 1923)
Gudrun Alice Moland (f. 1932) 
Torhild Nilsen (f. 1925)
Kirsten Jenny Haagensen  
(f. 1938)

Holum
Karla Gulbrandsen (f. 1923)

Harkmark
Elizabeth Dahl (f. 1918)

Kun for 4.klassinger! 
Fredag 21.oktober  
(planleggingsdag på skolene) 

Kl 0900-1500 på Mandal menighetshus og litt i kirka. 

Som 4.klassing er du herved invitert til å bli med på en dag der du 
blir kvalifisert som Agent for rettferdighet.  

Oppdraget er stort, vi vil gjøre verden rettferdig! Det er ikke lett, 
derfor trenger vi mange agenter. Vårt motto er:  

En kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe en! 
Invitasjon kommer i posten. Bli med da vel! 

Lotte Ploug Aalvik, Menighetspedagog og Oddveig Flatebø Olsson, Undervisningsleder 

Adventsfest 

Adventsfest 

Adventsfest 

Kjære 6. klassing! Har du lyst til å overnatte i landets 
største trekirke? I løpet av døgnet vi er sammen skal 
vi ha pizzafest, se på stjernene fra tårnet, høre histo-

rier fra Bibelen, lære Lysvåkensangen, ha stjerne- 
løype ute, feire skikkelig nyttårsfeiring med brask og 

bram. Invitasjon kommer i posten! Håper vi ses.

Lotte Ploug Aalvik, menighetspedagog





VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 16. oktober kl. 11.00
22. søndag i treenighetstiden
Høymesse.  
Jan Helge Kristensen.  
Takkoffer til menigheten.

Søndag 16. oktober kl. 20.00
Korkonsert. Sølvstrupene 
og Vest-Agder kammerkor. 
Entré. Arr: kkk

Søndag 23. oktober kl. 11.00
23. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste.  
Thor Kåre Kalvik. Takkoffer 
til Misjonsprosjektet  
Stefanusalliansen. Utdeling 
av 4-årsbok. Skattejaktkor. 
Agent for rettferdighet 
deltar.

Søndag 30. oktober kl. 11.00
Bots- og bededag
Thor Kåre Kalvik.  
Orgelresitasjon v/ professor 
J. Dorfmüller kl. 10.15-10.55. 
Sang av Johanna Engamo

Søndag 6. november  
kl. 11.00
Allehelgensdag
Høymesse. Per Ragnar  
Haraldstad. Takkoffer til 
menigheten. Nattverd.

Søndag 6. november  
kl. 18.00
Allehelgenskonsert.
Vest Agder symfoniorkester 
og Mandal Kantori 

Søndag 13. november  
kl. 11.00
26. søndag i  
treenighetstiden
Høymesse. Jan Helge  
Kristensen. Takkoffer til 
Frivilligsentralen.
Kantorigruppe. 

Søndag 20. november  
kl. 11.00
Kristi kongedag
Høymesse. Thor Kåre Kalvik. 
Takkoffer til Kirkens Hus. 
Nattverd. Seniorkoret  
Da capo 

Onsdag 23. november  
kl. 19.00
Foredrag. Pietisme på godt 
og vondt. Helje Kringlebotn 
Sødal. Arr: kkk

Søndag 27. november  
kl. 11.00
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste.  
Jan Helge Kristensen.  
Takkoffer til trosopp- 
læringen. Samarbeid med 
søndagsskolene

Søndag 4. desember  
kl. 11.00
2. søndag i advent
Høymesse. 
Jan Helge Kristensen.  
Takkoffer til menigheten. 

HOLUM KIRKE

Fredag 14. oktober kl. 20.00
Ungdomsgudtjeneste.
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd.

Søndag 23. oktober kl. 17.00
23. søndag i  
treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Thor 
Kåre Kalvik. Takkoffer til 
Misjonsprosjektet. Utdeling 
av 4-årsbok. Skattejaktkor. 

Søndag 30. oktober kl. 11.00
Musikkgudstjeneste.
Jan Helge Kristensen. 
Holum minigospel, Choral 
og Seniorkoret Da Capo.

Fredag 4. november kl. 20.00
Ungdomsgudstjeneste.
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd.

SKJERNØY KAPELL

Søndag 16. oktober kl. 11.00
22. søndag i  
treenighetstiden 
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Takkoffer til Det 
Norske Misjonsselskap.

Søndag 6. november  
kl. 11.00
Allehelgensdag.
Høymesse. Thor Kåre Kalvik. 
Takkoffer til  
Stefanusalliansen.

Søndag 27. november  
kl. 11.00
1. søndag i advent
Høymesse. Nattverd.  
Thor Kåre Kalvik. Takkoffer 
til Bibelselskapet.

GUDSTJENESTE SMS
Send «SMS-gudstjeneste,  
‘ditt navn’, ‘ønsket kirke’»  
til 900 80 229

HARKMARK KIRKE

Søndag 13. november  
kl. 11.00
26. søndag i  
treenighetstiden 
Familiegudstjeneste.  
Helene Lohne Kristensen. 
Takkoffer til søndagsskolen.

Søndag 4. desember 
kl. 11.00
2. søndag i advent 
Høymesse. Nattverd.  
Thor Kåre Kalvik. Takkoffer 
til menighetsutvalget.
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DEN NORSKE KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Trondheim kirkelige fellesråd

Den norske kirkes våpen

DEN NORSKE KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Bispemøtet

Denne veiledningen skal sikre konsekvent gjengivelse av 
Den norske kirkes våpen - Olavsmerket. 

Den norske kirkes våpenskjold fungerer i praksis som 
kirkens logo. Farger, typografi og størrelsesforhold må 
presenteres på en enhetlig måte av alle kirkens organer.  

Olavsmerket kan bare brukes av Den norske kirkes 
offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelige 
tjenester. 

I denne designmanualen er det noen endringer i forhold 
til tidligere praksis når det gjelder skrifttype til tekst ved 
våpenskjoldet, størrelse på våpenskjold og tekst brukt på 
ulike trykksaker og størrelsesforholdet mellom våpen-
skjoldet og teksten.  

Trossamfunnets navn - Den norske kirke - skal som 
hovedregel gjengis når våpenskjoldet gjengis. Olavsmerket 
er en signatur, og skal så presist som mulig identifisere 
avsenderen bak trykksaken, annonsen eller nettsiden. Det 
er derfor naturlig å gjengi navnet på det aktuelle kirkelige 
organet, rådet, embetet i en egen tekstlinje i tilknytning til 
våpenskjoldet. 

SKRIFTTyPER vED våPEnSKjOlDET
Til tekst sammen med våpenet benyttes ITC Garamond 
Book Condensed i linje en (i versaler - blokkbokstaver) og 
Helvetica neue 55 Roman (i minuskler - små bokstaver) 
i linje to.

Forholdet mellom våpenskjoldets størrelse og punkt-
størrelsen skal være som vist i denne veiledningen. når 
våpenskjoldet gjengis i 12,6 mm mm høyde, blir skrift-
størrelsen i første tekstlinje 23 pkt. og i andre linje 13 pkt. 
linjeavstanden blir 18 pkt. 

logoen skal alltid skaleres proporsjonalt. 

Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. I nyere tid 
har Bispemøtet blant annet i 1965 kommet til at Olavsmerket er det samlende symbolet for Den norske kirke.  I 1989 ba Kirkemøtet 
Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få vedtatt en nytegnet utgave av Olavsmerket som kirkens offisielle 
våpen.  året etter forelå vedtaket.

Kirkerådets retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen er tilrettelagt på www.kirken.no/www.kyrkja.no. 

KIRKESKYSS

Mandal kirke, 38 26 15 18
Søndag kl. 09.15 - 10.00

Holum kirke:
Ingrid Valand: 952 86 817
Åshild Feed: 38 26 74 18

Harkmark kirke: 
Marit Egenes: 38 26 81 25

ETTERLYSNING!
Åpen julefeiring søker 
etter frivillige som kan 
være med i det praktiske 
arbeidet før og på selve 
julaften, og som kan 
lede på julaften. 
Har du lyst til å bidra? 

Ta kontakt med kirke-
senteret 38 27 28 70 /  
je@mandal.kirken.no 
innen 31. oktober.

Åpen julefeiring er et tilbud 
til dem som ikke har noen  
å feire jul sammen med.  
Arr. er Frelsesarmeen,  
Frivilligsentralen og 
Diakoniutvalget i Mandal 
menighet.

GJENGLEMT I  
MANDAL KIRKE
Kisten med glemt tøy og 
ting er nesten full. Ring 
Anna Lankinen, 936 08 501, 
hvis du savner noe!


